
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

IPA merupakan suatu pembelajaran yang menghubungkan antara 

lingkungan sekitar dan pembelajaran di kelas yang diajarkan guru. Dimana dalam 

pembelajaran di kelas peserta didik harus menguasai konsep dasar hakikat IPA 

terlebih dahulu. (Tursinawati, 2016) penguasaan konsep hakikat IPA merupakan 

suatu proses dimana peserta didik diarahkan pada kemampuan intelektual 

terhadap konsep-konsep IPA yang mengandung unsur sebagai produk, proses, dan 

sikap  sesuai dengan hakikat IPA.  

Hakikat IPA meliputi empat unsur yaitu: 1) sebagai produk: berupa fakta, 

prinsip teori dan hukum; 2) sebagai proses: dalam proses pemecahan masalah 

melalui metode ilmiah melalui proses pengamatan, penyusunan hipotesis, 

perancangan eksperimen, pengujian hipotesis melalui eksperimen, evaluasi, 

pengukuran dan penarikan kesimpulan; 3) sebagai aplikasi: penerapan suatu 

metode dan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari; 4) sebagai sikap: memiliki 

rasa ingin tahu tentang obyek, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan 

sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dipecahkan melalui 

prosedur yang benar (Muharram, 2010).  

Unsur yang terdapat pada hakikat IPA sesuai dengan karakteristik 

pembelajaran socio-scientific issues. (Zeidler and Nichols, 2009) yang merupakan 

pembelajaran dengan mengangkat topik atau isu ilmiah dengan konsep prosedural 

sains yang melibatkan peserta didik secara langsung dalam topik yang diberikan 

sehingga akan berpikir mengenai penyelesaian dari permasalahan yang diberikan 
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melalui pengamatan sehingga menimbulkan sikap yang akan terbentuk dalam 

bentuk kepekaan terhadap lingkungan sekitar.  

Kepekaan terhadap lingkungan dapat membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan berdasarkan topik yang disajikan, 

dimana dalam SSI pemilihan topik harus memiliki indikator sebagai berikut: 1) 

Menunjukkan pemahaman konsep sains dan prosesnya; 2) Mengenali dan 

menunjukkan pemahaman tentang sifat membuat keputusan pada tingkat pribadi 

dan sosial; 3) Mengenali dan menunjukkan pemahaman tentang sifat, kekuatan 

dan keterbatasan pelaporan media tentang isu-isu ilmiah; 4) Mengenali dan 

menangani informasi yang tidak lengkap, mengevaluasi bukti; 5) Mengakui ruang 

lingkup masalah sosial-ilmiah dalam hal lokal, dimensi nasional dan / atau global; 

6) Melakukan analisis biaya-manfaat, mengenali kemungkinan nilai yang berbeda 

posisi yang terlibat; 7) Menunjukkan pemahaman tentang sifat kepedulian 

lingkungan; 8) Melakukan penalaran etis; 9) Menunjukkan pemahaman tentang 

sifat probabilitas dan risiko; 10) Mengenali topikalitas dan sifat perubahan sosio-

ilmiah masalah (Ratcliffe, Mary, and Grace, 2003) 

Penerapan pembelajaran IPA berbasis socio-scientific issues telah 

diterapkan dalam pembelajaran dimana hasil kemampuan peserta didik akan 

dituangkan dalam sistem penilaian oleh guru. Penekanan sistem penilaian saat ini 

diberlakukan sesuai Kurikulum 2013 dengan memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran (Kemendikbud No.65, 2013). 

Partisipasi aktif peserta didik yang ditekankan pada Kurikulum 2013 tidak hanya 

pada aspek pengetahuan (kognitif) saja, karena dalam penerapan pembelajaran di 

lapangan rata-rata hampir semua guru hanya menilai pada aspek kognitif saja 
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tanpa menilai aspek sikap dan keterampilan. Padahal menurut Kurikulum 2013 

yang diatur dalam (Kemendikbud No.65, 2013) penilaian pembelajaran  

menekankan pada tiga ranah aspek yang diukur yaitu sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Penilaian berdasarkan tiga aspek ini dapat mengukur tingkat kemampuan 

peserta didik yang memiliki kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai 

tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi kelulusan (SKL) yang diatur 

dalam Kurikulum 2013 oleh (Kemendikbud No.54, 2013) yaitu standar 

kompetensi lulusan tingkat SMP/MTs/SMPLB/Paket B harus memiliki 

kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pengukuran tingkat 

kemampuan peserta didik berdasarkan standar SKL maka dibutuhkan instrumen 

penilaian. 

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan oleh guru dengan bentuk 

tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang 

sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 

Instrumen penilaian ini biasanya dibuat sendiri oleh guru dan disesuaikan dengan 

penilaian yang akan dilakukan (Kemendikbud No.23, 2016). 

Penilaian yang akan dilakukan guru harus sesuai dengan instrumen 

penilaian yang digunakan yaitu sesuai standar Kurikulum 2013. Namun 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas VII MTsN 1 Sumenep pada 

18 Februari 2020, pelaksanaan pembelajaran IPA belum dilakukan sesuai standar. 

Guru mengajar menggunakan socio-scientific issues tetapi belum memiliki 

instrumen khusus yang sesuai berbasis socio-scientif issues sesuai dengan standar 
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Kurikulum 2013. Guru mengajar IPA menggunakan socio-scientific issues tetapi 

instrumen yang dipakai adalah instrumen Kurikulum 2013, ketidaksesuaian inilah 

membutuhkan solusi dengan adanya pengembangan instrumen penilaian dalam 

pembelajaran IPA berbasis socio-scientific issues untuk membantu guru 

mempermudah dan menggunakan standar penilaian yang sesuai dalam 

pembelajaran IPA. 

Maka dari itu dilakukan pengembangan instrumen penilaian berbasis 

socio-scientific issues pada kelas VII agar mempermudah guru dalam menilai 

peserta didik dalam pembelajaran IPA berbasis socio-scientific issues khususnya 

pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep untuk mencapai standar kompetensi lulusan 

yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan hakikat pembelajaran IPA. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat validitas dari instrumen penilaian berbasis socio-scientific 

issues pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep? 

2. Bagaimana respon guru dengan adanya instrumen penilaian berbasis socio-

scientific issues pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep? 

1.3 Tujuan Pengembangan 

1. Untuk mengetahui tingkat validitas dari instrumen penilaian berbasis socio-

scientific issues pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep 

2. Untuk mengetahui respon guru dengan adanya instrumen penilaian berbasis 

socio-scientific issues pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep. 

1.4 Spesifikasi Produk Yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan pada pengembangan produk 

instrumen penilaian proyek untuk mengukur keterampilan siswa yaitu: 
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1. Menghasilkan instrumen penilaian berbasis socio-scientific issues yang layak 

pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep 

2. Dapat membantu guru dengan adanya instrumen penilaian berbasis socio-

scientific issues pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep. 

1.5 Pentingnya Pengembangan 

Penelitian ini perlu mengembangkan instrumen penilaian berbasis socio-

scientific issues pada kelas VII di MTsN 1 Sumenep. Hal ini sesuai dengan 

(Kemendikbud No.23, 2016), Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan 

oleh guru atau pendidik dengan bentuk tes, pengamatan, penugasan perseorangan 

atau kelompok dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan 

tingkat perkembangan peserta didik. Dimana sesuai (Kemendikbud No.54, 2013) 

bahwa standart kompetensi lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B memiliki 

kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Sehingga penerapan 

pembelajaran IPA harus melibatkan peran aktif peserta didik dalam proses 

pembelajaran agar dapat meningkatkan keterampilan sikap, pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik yang sesuai dengan standart kurikulum 2013. Menurut 

(Zeidler and Nichols, 2009) socio-scientific issues (SSI) adalah mengangkat topik 

atau isu ilmiah dalampembelajaran yang melibatkan anak secara langsung dalam 

topik permasalahan yang diberikan sehingga siswa akan berpikir mengenai 

penyelesaian dari permasalahan yang diberikan. Maka dari itu diperlukan 

instrumen penilaian berbasis socio-scientific issues pada kelas VII di MTsN 1 

Sumenep 
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1.6 Definisi Istilah 

1.6.1 Instrumen Penilaian 

Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan oleh guru atau pendidik 

dengan bentuk tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok dan 

bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat 

perkembangan peserta didik (Kemendikbud No.23, 2016) 

1.6.2 Socio-scientific issues 

Socio-scientific issues (SSI) adalah mengangkat topik atau isu ilmiah 

yang melibatkan anak secara langsung dalam topik yang diberikan. Dimana 

biasanya siswa yang diberikan topik permasalahan socio-scientific issues akan 

terperangkap dalam permasalahan alam dan akan berpikir mengenai penyelesaian 

dari permasalahan dari topik yang diberikan (Zeidler and Nichols, 2009). 

 


